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брой 8 (27), година III

СЪСТОЯ СЕ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ЛЯСКОВЕЦ БЕ В ЦЕНТЪРА НА СЪБИТИЯТА В
ОБЛАСТНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ПРОВЕЛАТА СЕ МАЩАБНА ОБЛАСТНА ТРЕНИРОВКА

На първи ноември, лясковчани изразяват своята признателност към титаните на
просветителството в родния си град. През
2006 година в чест на будителите, община
Лясковец, със съдействието на Областна администрация и Регионалния инспекторат по
образованието, учреди Областен литературен конкурс за поезия и проза, който нарече

на имената на двамата големи лясковски
възрожденски книжовници Никола Козлев и
Цани Гинчев. Двамата наши просветители
са оставили литературно наследство, от което съвременните поколения черпят с пълни
шепи информация с богат исторически, битов и етнографски материал, предаден в художествена форма. От тях поколенията се
учат как да опазват така ценните за българщината устои - писмеността, самобитната
книжнина, словото, науката, учат се на вярност към възрожденския дух и старината. Този възрожденски дух на родния ни Лясковец,
който за времето си съдържа много нови
идеи, прокарвани, отстоявани и развивани
от книжовниците ни Цани Гинчев и Никола
Козлев, разбира се и от още много, много
други просветни дейци, родили се в нашия
град.
Никола Димов Козлев е най-видният и
представителен поет на Лясковец. Той
спада към първото поколение новобългарски поети. Роден през 1824г. в Лясковец.
Учител в родния си град, в Бесарабия,
Стражица и Плаково. Отхвърля килийната метода, въвежда сядането на чинове и
прави ред други реформи по време на учителската си дейност. Един от организаторите на капитан Николовото въстание,
събирал четници, но не е участвал в буната. Бил е само 17-годишен, когато вече е
надъхан с омраза към гръцките богослужебни книги - известно е, че сам ги изнася
от църквата и ги подпалва. Така свещениците в града започват да проповядват като си служат само със славянски книги.
В историята на българската литература остава като родоначалник на българската национална поема - създава всеизвестната на всички българи епична поема
Черен арап и хайдут Сидер”, сбирката от
лирически и епически стихотворения
„Стар помян” и книгата „История на хайдут Сидер и неговия бивол Голя”. Славата
му на поет се дължи именно на романтичното му епическо творение за двубоя между доброто и злото. Поетът умира на 25
юли 1902 година в къщата си в родния град.
Днес името му носят едно от началните
училища в град Лясковец и град Никола Козлево, център на община в шуменско.

Цани Гинчев е най-големият писател,
който родният ни град е родил. Роден в Лясковец през 1832 година. Учи в родния си
град, в Търново, в Белградската гимназия и
Киевския университет. Сътрудничи си с
Раковски в Белград и Одеса. Учителства в
Бесарабия в колонията Карагач, в Русе, в
Габрово, в Търновското мъжко училище.
След учителската дейност е заемал различни административни служби - окръжен
председател, депутат, по време на Освободителната война е член на комисията,
управляваща временно В. Търново. Покъсно отново упражнява любимото си учителствуване - Учител и училищен инспектор в Оряховско и Врачанско, в Лом и В.
Търново. Издава в. Труд, печата „Български
басни”, автор е на „Стихотворения и приказки”, поемата „Две тополи или неожидана среща” и исторически повести. Трите
му повести „Зиналата стена”, „Ганчо Косерката” и „Женитба” са в центъра на литературното наследство, което ни оставя. Освен като поет и писател, Ц. Гинчев
остава в историята на литературата и
като събирач на народни песни, приказки,
пословици, гатанки, баяния и обичаи. Прави народонаучни изследвания, сътрудничи
в Сборници за народни умотворения и в редица вестници и списания. Умира през 1894
година.
През годините на нашето национално
Възраждане и до днес Лясковец винаги е
бил будно духовно и културно-просветно средище. Жизнената деятелност и творческия
път на двамата възрожденци Никола Козлев
и Цани Гинчев са пример за поколенията и
откриват нови хоризонти за националното
ни самочувствие и гордост. Гордост е за цялата лясковска общественост, че продължават
да се раждат и дишат с пулса на възрожденското минало поети и писатели, които със
своите авторски изяви показват талант и
усет към литературното изкуство. Произведенията, които участниците в конкурса написаха през трите му поредни издания, са доказателство за живата нишка, която ни свързва
с миналото, с историята ни, и по съвсем естествен начин разкриват любовта към корените и преклонението пред хубостите на родния ни край.

Будителите, с които Лясковец винаги се е
гордял прекосиха времето, за да се върнат
тук, в своя роден град, и да се възродят за
своите съвременници. Няма по-голяма награда за твореца от това да надживее своето
време и да бъде потърсен от тези, които са
се родили след него. След вече три издания
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са на 28.10.2010 г. организирана
престъпна група след неуспешен
опит за обиране на банката в града, поради невъзможност да напусне района се е укрила в СОУ
”М.Райкович”, като е взела заложници, блокирала е входовете на
първия етаж и е предизвикала пожар. В 08:44 часа в същия ден
вследствие на пътнотранспортно произшествие на главен път София - Варна, между лек
автомобил и товарен-

В края на месец октомври се разигра областно пълномащабно учение, което бе
първото по рода си в страната. То показа как
държавата може да се справи с 4 тежки инцидента, които се случват в два последователни дена. Учението бе наречено „Янтра-2010”
и бе разиграно в четири точки на областта.
Тренировъчното учение, което организира областната управа се разигра с цел да се провери функционирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и аварии. То имаше също
за цел да се види на какво ниво е координацията между структурните звена, взаимодействието със средствата за масово осведомяване на хората при извънредни ситуации,
практическите умения на спасителните екипи и т.н. Тренировката се проведе с цел изучаване и усвояване на разработения областен план за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) от органите за управление за действие при възникване на крупни инциденти с химически вещества, катастрофи и при терористични актове.
Районите за практическите действия бяха четири - летището и товарната гара в Г.
Оряховица и два района в територията на на-

шата община - язовир „Костимял” /намиращ
се в близост до лясковския кантон/ и района
на корпус І на СОУ „М. Райкович” в Лясковец.
Катастрофа, нападение на терористи, инцидент на летището и изтичане на киселина на
гарата, бяха разиграни в два последователни
дни - 28 и 29 октомври. През тези два дена бе
проверено функционирането на националната система за ранно оповестяване. Оповестяването на спасителните мероприятия стартира от щаба на учението в областния
център „Гражданска защита”, където бе монтирана техника за известяване и мултимедия.
В първия ден двата инцидента обхващаха точки от територията на община Лясковец.
Тук трябваше да бъдат изпълнени две задания като част от цялостното учение и те
включваха следните ситуации: към 07:45 ча-

автоцистерна, в близост до язовир „Костимял-долен” в Лясковец, се е създал разлив
на дизелово гориво, което се стича по склона
в язовира, като лекият автомобил е паднал
във водоема.
В провеждането на спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи
(СНАВР) по терористичния акт и катастрофата участваха различни ведомства
и институции - областна администрация, като ръководител на учението, общинския щаб за координация, с председател кмета д-р Гецова, областно управление
„Гражданска защита”, Областна
дирекция на МВР, службата за противопожарна безопасност, Регионалния център по здравеопазване, центровете за спешна медицинска помощ на горнооряховската и великотърновската болници,
НВУ „В. Левски”, БЧК, РИОСВ, Напоителни системи-клон В. Търново и др.
За грандиозната демонстрация Областната управа, „Гражданска защита”, пожарната и полицейските структури тренират още от 25 септември - повече от месец. В спасяването на
хората през двата дни участваха около 300
души от пожарната, полицията, алпинисти,
водолази, курсанти и т.н. В учение „Янтра
2010” бяха използвани близо 100 автомобила, включително и БТР, линейки, модерни противопожарни и аварийни автомобили, бъги,
както и хеликоптери и самолет на фирма
„Еър Конкорд”, собственост на авиобоса Ганчо Даскалов. С помощта на хеликоптер един
ранен от заложниците в нашето училище бе
транспортиран до болница, а другите бяха изкарани през прозорците и спасени от алпинистите, също хеликоптера откара и ранения, изваден от водите на язовира.
Експертите си свършиха добре работата
като обезвредиха терористите и освободиха
на стр. 2

ЛЯСКОВЕЦ

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКАТА ЯСЛА НА СТОЙНОСТ 1,6 МИЛ. ЛEВA
Община Лясковец е одобрена за финансиране на проект
„Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола
Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”, по Операция 1.1
„Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие”. Проектът се явява четвъртия спечелен по
Оперативна програма „Регионално развитие”, чрез който се
цели да се осигури подходяща и рентабилна образователна
инфраструктура, съвместима със съвременните изисквания на населението в общината. Освен това чрез проекта ще
се повиши социалната и образователна интеграция на 324
деца и ученици, които посещават учебните заведения в град
Лясковец. Дейностите, които се предвиждат по проекта са
насочени към внедряване на мерки за енергийна ефективност в двете начални училища в град Лясковец, както и повишаване на енергийната ефективност на детска ясла „Мир”,
гр. Лясковец. Община Лясковец участва със собствено финансиране в размер на 224 000 лева, а общата стойност на
проекта е 1,6 мил. лв.
Проектът за подобряване на енергийната ефективност
на двете начални училища допринася за изпълнение на общинската политика за оптимизиране на съществуващата
мрежа от образователни институции. След закриването на
двете училища в Козаревец и Добри дял през последната година, над 40 деца от селата всекидневно пътуват до общинския център и се обучават в началните училища. С помощта
на проекта ще бъде изцяло подменена дървената дограма с
PVC дограма, ще бъде положена топлинна изолация по стени, под и тавани, ще бъде подменена осветителната инсталация, предвижда се реконструкция на отоплителната ин-

сталация - котли, радиатори с панели, тръбна мрежа и циркулационни помпи, автоматично регулиране на отоплителна
инсталация. Иновационен елемент на проекта е монтирането на слънчеви колектори на покрива на Детска ясла
„Мир”.
С внедряването на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура ще бъдат оптимизирани разходите за ел. енергия на сгради общинска собственост, ще бъде подобрено качеството на жизнената среда и нивото на образователния процес и също така ще бъдат
спазени изискванията по нормативната уредба по отношение на публичните сгради. С изпълнението на предвидените
дейности по проекта се очаква да се: повиши енергийната
ефективност на трите сгради от общинската образователна
инфраструктура, ще бъдат спестени 91.81 t/год. емисии на
въглероден диоксид; ще бъде реализирана годишна икономия на енергия от 327 278 kwh/год. Очаква се договорът да
бъде подписан през месец ноември от МРРБ като Управляващ Орган на Оперативна програма „Регионално развитие”,
след което да започва реалното осъществяване на проектното предложение. Продължителността на проекта е 24 месеца, като се очаква изпълнението на строителноремонтните работи да започне през следващия строителен
сезон.
С четвъртия одобрен за финансиране проект на община
Лясковец по Оперативна програма „Регионално развитие”
общо над 10,5 милиона лева са привлечени за подобряване
на общинската пътна мрежа, обновяване на градската среда, модернизиране на културни и образователни институции.

Д-Р ГЕЦОВА ПОДПИСА ДВА НОВИ ДОГОВОРА ЗА
ЕВРОФИНАНСИРАНЕ НА СТОЙНОСТ 320 ХИЛЯДИ ЛЕВА
Община Лясковец подписа два нови договора за реализация на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която се финансира със средства на
Европейския социален фонд и държавния бюджет. Общата
стойност на двата проекта за развитие на социални услуги
е 320 000 лева.
Първият проект „Хората в неравностойно положение на
територията на община Лясковец - равноправни и независими” е насочен към създаване на условия за подобряване
качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи на територията на община Лясковец - гр. Лясковец и 5те населени села: Джулюница, Добри дял, Козаревец, Мерданя и Драгижево, чрез предоставяне на две социални услуги - домашен помощник и социален асистент. Като резултат
от проекта 67 потребители - самотноживеещи хора и хора с
увреждания, ще получат помощ и подкрепа в организиране
на ежедневието, пазаруване, домашна помощ, като ползват услугите на домашен помощник. По проекта ще
бъдат разкрити 33 нови работни места в сектора на социалните услуги, като 4 от лицата ще бъдат наети за „Социален
асистент” и 29 от лицата като „Домашен помощник”. Проектът е на обща стойност 140 хиляди лева и ще бъде реализиран в срок от 14 месеца, с участието на Сдружение „Граждани за обществени инициативи Св.св. Петър и Павел” гр.
Лясковец като партньор по проекта.
Вторият договор, който подписа община Лясковец по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е
за финансиране на проект „Пълноценен живот и грижа за
възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на

дневен център”, който има за цел подобряване качеството
на живот на хората в пенсионна възраст в община Лясковец
и намаляване на социалната им изолация, чрез създаване
и развитие на комплексни социални услуги в общността. По
проекта се предвижда създаването на нова социална услуга - Дневен център за възрастни хора, с капацитет 30 лица
в пенсионна възраст, живущи на територията на община
Лясковец. Дневният център ще е разположен в сградата на
Домашен социален патронаж, като по проекта се предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане. В резултат на
проекта се очаква подобряване на достъпа до нови социални услуги за възрастните хора от община Лясковец, както и
създаване на 7 работни места в социалните услуги.
Новата социална услуга ще бъде осъществявана в рамките на 10 месеца по настоящия проект и след неговата реализация услугата ще продължи да бъде финансирана от
държавния бюджет като делегирана дейност. Проектът е на
обща стойност 178 хил. лв. и е с продължителност 14 месеца, като ще бъде осъществен в партньорство с Фондация
„Милениум”, гр. София.
Реализацията и на двата проекта ще стартира след получаване на авансово плащане, като реално новите социални услуги ще могат да се ползват от гражданите в началото на следващата година. Заедно с двата нови проекта, община Лясковец може да се похвали с общо 5 одобрени за
финансиране проекта по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, които са допринесли за разкриване на две нови социални услуги и създаване на 45 работни
места.

122-МА СОЦИАЛНО СЛАБИ ПОЛУЧИХА ХРАНА В ДЕНЯ ЗА БОРБА С ГЛАДА
Международният ден за борба с глада - 16 октомври,
отбелязаха 150 държави по света. Мотото на тазгодишната кампания в опитите да се намали броя на гладуващите
хора по целия свят бе: „Сигурността на храните в световен мащаб: Предизвикателствата на климатичните промени и биогоривата." Като най-голямата и стара хуманитарна организация, Червеният кръст развива основните
дейности в тази област. През последните 6 години стана
традиция БЧК да отбелязва 16 октомври, който е обявен
през 1979 г . от ООН за Международен ден за борба с глада.
За трета поредна година Общинската организация на
Български червен кръст провежда такава благотворителна инициатива и в община Лясковец. Благотворителната
акция бе реализирана съвместно с Областната структура
на БЧК - В. Търново, общинската червенокръстка младежка организация и служителите на Домашния социален патронаж в града ни.
Областният съвет на БЧК предостави за изпълнението
на благотворителния жест различни хранителни продукти
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- захар, зрял боб, олио, брашно, ориз и прясно мляко. С
тях бе приготвен топъл обяд за социално слаби лица от общината. Благодарение на доброволния труд на работещите в кухнята на Домашния социален патронаж и активното включване на младите червенокръстци, храната бе
сготвена, разсипана и разнесена по домовете на нуждаещите се граждани. Общо 122-ма души от общината имаха
щастието да не останат гладни на 16 октомври - от топлия
обяд се възползваха 92-мата абонати на Домашния социален патронаж и 30-те ползватели на социалната услуга
Обществена трапезария.
Акцията естествено целеше да има по-малко гладни
хора в община Лясковец поне в един ден от годината.
Тъжната статистика обаче показва, че броят на гладуващите от година на година се увеличава и от насъщния се
нуждаят все повече хора по света. Факт е, че и в нашата община броят на бедните и гладните доста се увеличава.
През 2009 година, на този ден в благотворителната акция
са нахранени 100 социално слаби лица, а тази година те
са 122.

BG051PO001-5.1.01-0050-С0001
С.И.Л.А „Социалната икономика - Лост и
Алтернатива в развитието на Община Лясковец

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.

ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА ПО ПРОЕКТ С.И.Л.А.

По проект № BG051PO001-5.1.01-0050-C0001 С.И.Л.А
„Социалната Икономика - Лост и Алтернатива в развитието
на Община Лясковец” продължава предоставянето на социални услуги за трайно безработни лица и хора с увреждания
в „Център за трудова подкрепа” с адрес: гр. Лясковец,
ул.”Младост” 2 (помещение в сградата на Домашен социален патронаж - гр. Лясковец ).
През месец октомври 2010 година приключиха обученията, в които се подготвяха лица, които ще бъдат включени при
предлагането на услугите в Детския център (обучение за „Детегледач” и „Аниматор”) и Ателие за реклама (обучение „Графичен дизайн” и „WEB дизайн”).
Детски център и Ателие за реклама ще предоставят услуги на адрес: гр. Лясковец, ул.”Бузлуджа” № 1 (сграда на
Център за младежки и социални дейности).
Приключи обучението и на лица с увреждания и хора с
увреден слух по „Социално предприемачество”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Лясковец и при нинакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

ЛЯСКОВЕЦБЕВЦЕНТЪРАНАСЪБИТИЯТАВ
ПРОВЕЛАТАСЕМАЩАБНАОБЛАСТНАТРЕНИРОВКА
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заложниците, а при язовира бе спрян теча и извлечен автомобила от водата. Учението бе проведено на ниво и постигна
предварително поставените цели. Да ревизира и оцени работата на специалистите, лично бе дошъл министърът на
вътрешните работи Цветан Цветанов. Той стриктно следеше
грандиозното изпълнение на спасителните екипи и даде висока оценка за постигнатите резултати. „Бързината и координацията в тези случаи са най-важни”, това беше пък коментара
на Стефко Борджиев, шеф на Главна дирекция “Гражданска
защита”, който също като министъра наблюдава цялото провеждане на операциите.
Тези мероприятия допринасят за повишаване на сигурността на гражданите и ни учат как да реагираме при възникнали подобни ситуации. За доста жители на града обаче, особено по време на предварителната подготовка, прелитането
на хеликоптера вся тревога и доста поизплаши възрастните,
които помнят опасното кръжене на самолети от едни подалечни времена. За учениците обаче, като че ли никак не бяха страшни действията, които се разиграваха в училището
им.

ОБЯВА
От 01.10.2010 г. стартира Проект на Агенцията за социално подпомагане „Подкрепа за достоен живот” по предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по
BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”. Една от специфичните цели на Проекта е да се
децентрализира предоставянето на услугата „Личен асистент”, което до момента е ангажимент на Агенцията за социално подпомагане. Постигането на тази цел може да
бъде изпълнено единствено в условията на партньорство с общините на територията
на страната, чрез ангажиране на общинските администрации в преките дейности по
управлението и предоставянето на услугата. Проектът ще се реализира в 28 - те области на страната с продължителност на предоставяната социална услуга - 14 месеца.
1. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване,
в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:
- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане, с определена чужда помощ;
- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане, без чужда помощ, както и
- лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за
самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
- деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.
Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга на територията на
община Лясковец подават заявление и изискващите се документи - лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в общината - партньор по проекта. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и
предпочитания от тях личен асистент.
2. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна
възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
- безработни лица;
- трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
- неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за
ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидатпотребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо
на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна
възраст.
Процедурата за включване на лични асистенти се провежда в същите три етапа,
както за кандидатите за ползване на социалната услуга:
І-ви етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г; Предоставяне на социалната услуга - 14 месеца, от 10.01.2011 г.;
ІІ-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.; Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.;
ІІІ-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.; Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от 08.01.2012 година.
Кандидатите подават заявление и изискващите се документи - лично, или чрез
изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в общината (района) - партньор по
проекта.
Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва
да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с
описание за завършения обучителен курс).
Всеки кандидат има право да впише в заявлението си конкретно лице с увреждане (или повече), на което желае да бъдe личен асистент.
Приемът на документи ще се осъществява от 08.11.2010 г. в стая №7 в сградата
на община Лясковец.

ЛЯСКОВЕЦ
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СЪСТОЯ СЕ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС 110 ФУТБОЛИСТИ СЕ
ВКЛЮЧИХА В ПЪРВИЯ
ОБЩИНСКИ ТУРНИР
от стр. 1
на проявата това е доказано напълно. Това беше и първоначалната идея на учредителите на конкурса - да се популяризира творчеството на двамата възрожденски книжовници и
будители, да се открият млади литературни дарования и да
се насърчат творческите им изяви, да се приобщи младото
поколение към българската култура и история.
По статут конкурсът се провежда всяка четна година. Тази година се състоя третото му издание. Предишните две,
състояли се през 2006 и 2008 г. бяха с теми: „Лясковец - средище на будители” и „По възрожденските пътеки”.
Участниците тази година писаха своите произведения по
нова тема: “Искрите в родовата памет”. Всяка година, със
съгласието на областния управител, темата се променя,
през годините се променя и броят на състезаващите се поети и писатели. Освен от лясковска община и региона, в литературното съревнование се включват и творци от други краища на България - от София, Мездра, Перник, а тази година
имаше участници и от Варна.
Конкурсът се обявява през месец януари в годината на
провеждане, а желаещите да участват в него изпращат творбите си в срок до 30 септември, след което комисия разглежда представените произведения. Всички участници могат да
се състезават в два раздела - „Поезия” и „Проза”, като се разпределят в две възрастови категории - учащи се и възрастни.
Творбите на учениците се оценяват в три групи - от І до ІV
клас, от V до VІІІ и от ІX до XІІ. Представените творби могат
да бъдат до три броя от автор, като важно условие е да са непубликувани до сега и да не са участвали в други конкурси.
По статут прозаичните имат ограничение в обема - произведенията не трябва да надхвърлят три печатни страници. Петчленно жури с председател представител от областна администрация разглежда обстойно творбите и класира във всяка възрастова група най-изявените участници на І, ІІ и ІІІ място.
Тази година конкурсът се отличава с най-голям брой участвали творби в сравнение с предишните две издания. Единствено в групата І - ІV клас нямаше участници-ученици.
Най-хубавото е, че дори стиховете и есетата на най-малките
автори V-VІІІ клас, са с изключително висока художествена
стойност. Доста философски и добре издържани са и произведенията на творците в голямата ученическа група. В категорията на възрастните, съвсем естествено в призовите
тройки се отличават автори, които имат вече зад гърба си
опит и поне една стихосбирка.
Наградите се връчват на официална церемония в деня
на народните будители - 1 ноември. Кметът на общината награждава спечелилите призовите места, а най-добрите двама участници получават Специалната награда на областния
управител и Голямата награда на кмета.
В най-малката възрастова група тази година нямаше, за
разлика от предходната, желаещи да покажат творческите
си умения. При по-големите - V- VІІІ клас в раздел „Поезия”
награди получиха трима ученици от VІІ клас на СОУ „Максим
Райкович” и членове на литературен клуб „Вдъхновение”
при читалище „Напредък-1870”. Трето място бе присъдено
на Станислав Стоянов Стоичков за стихотворението му „Васил Левски”. С ІІ място бе отличен Светослав Иванов Ярос-

лавов, автор на стихотворението „Паисий”. На първо място
бе класирано стихотворението „Четирилистна детелина” на
Валентин Яворов Георгиев.
В раздел “Проза” на същата възрастова група ІІІ място получи Роксана Стефанова Христова от VІІ клас, също член на
литературния клуб за есето си „Коя е за мен най-светлата
личност в българската история”. На ІІ място се класира Веселин Христов с творбата си ”Искри от родовата памет”. Комисията отсъди награди за две първи места. Едното бе за Теодора Боянова Петрова от VІ клас на СОУ „Максим Райкович”
за произведението и „Моята родина”. Другото получи Севдалина Иванова Бояджиева, ученичка от VІІІ клас на Професионална гимназия по лека промишленост и икономика
„Атанас Буров”, гр. Горна Оряховица - приза й бе присъден
за есето „Искрите в родовата памет”.
В трета възрастова група при учениците бяха представени творби само в раздел „Проза”. Трето място не бе присъдено, а на ІІ се класира есето „Искрите в родовата памет” с автор Радина Георгиева Петрова от ІХ клас на Професионална
гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров”, гр. Горна Оряховица. Първо място завоюва Лина Иванова Славчева от ХІІ клас на Гимназия за преподаване на
чужди езици „Йоан Екзарх”, гр.Варна за есето си „Човек е
осъден да бъде свободен”. За тази своя творба дванадесетокласничката заслужи и Специалната награда на Областния управител на В. Търново. Наградата й бе връчена лично от специалния гост на церемонията г-жа Изабела Чорбаджиева, зам.областен управител.
В раздел „Поезия” за възрастни трето място получиха стиховете на Марияна Георгиева, учителка от СОУ „Максим Райкович”. На ІІ място се класира Лина Марини от Горна Оряховица. С І място бе отличена лясковчанката Галина Москова,
която участва и в предишното издание на конкурса и тогава
грабна Голямата награда на кмета на общината.
В раздел „Проза” трето място получи есето „Паметта и забравата” с автор Петър Боянов Петров от Лясковец, студент
ІV курс във НВУ ”В. Левски”. На второ бе класирано есето на
Вася Николова „Моята философия за учителстване в променената класна стая”. С първо място бе отличен Димитър Панайотов за историческите си разкази.
Голямата награда на кмета на Община Лясковец в тазгодишното издание на конкурса бе присъдена на горнооряховчанката Недялка Рибарева за цялостно творчество, която бе
и най-възрастния участник в конкурса.
Наградите и грамотите на победителите, както всяка година бяха тържествено връчени на първоноемврийската официална церемония, състояла се в читалищния салон преди
празничния концерт на изпълнителите от читалище „Напредък-1870”. След приветствията и награждаването на отличените в областния конкурс, за доброто настроение на всички се погрижиха възпитаниците на лясковското читалище.
В празничния концерт, посветен на Деня на народните будители се включиха Балетна школа „Ритъм” с худ. ръководител Валя Атанасова, ДВГ „Звънчета” с худ. ръководител Мария Петрова, Детски танцов състав „Дъга” с ръководител
Иванка Несторова и Танцов състав „Лудо младо”, ръководен
от Йордан Зангов, както и вокална група „Бели ружи” с ръководител Димитър Русев.

ЛЯСКОВСКИТЕ БРАУНТИМЦИ ОБРАХА МЕДАЛИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО

Вторият уикенд на месец октомври беше белязан с много успехи за нашите ориентировачи, които се състезават за
областния клуб по ориентиране Браун тим. Момичетата и
момчетата ни се класираха на призовите места в националото състезание по ориентиране. Шампионатът за юноши и
девойки 12-18 години се проведе от 8 до 10 октомври около
комплекс Ястребино, област Търговище. Лошите метеорологични условия не спряха състезателите и в надпреварата
се включиха над 350 души от около 30 клуба по спортно ориентиране от цялата страна. Освен с трудното трасе, те трябваше да се справят и с предизвикателствата на времето първенството започна с голям студ и мъгла и завърши с
дъжд.
Състезанието протече в три дисциплини - спринт, дълга
дистанция и щафетно бягане. Първият старт беше на къса
дистанция, като маршрутите обхващаха туристическия комплекс и село Ястребино. Теренът беше изцяло равнинен.
Вторият старт беше на дълга дистанция, маршрутите баха в

горист район, северно от село Ястребино. Имаше няколко
дълбоки дерета, различна по гъстота растителност, много
дупки, малки теренни форми, които бяха използвани за поставяне (скриване) на контролните точки. Студеното време, дългите маршрути и многото контролни точки направиха състезанието максимално трудно, за да могат найдобрите да се класират в челото на групите си. Найинтересни бяха щафетите. Старт-финалът беше на стадиона на комплекс Ястребино. Точно 105 щафети от по трима
състезатели премериха сили и опит. Бягането пред погледа
на много зрители, предаването на щафетите, промяната в
класирането, направиха щафетните бягания много атрактивни.
Държавната титла от първенството при Ж14 е именно за
нашите момичета - Елена Николова, Десислава Стоянова и
Кристияна Гецова. В групата момичета до 14 г. Браун тим
стана шампион с аванс от цели 2:26 мин. пред “Абритус”,
Разград. На първи пост Елена Николова изостана на 3:40
мин от разградчанката, на втори - Десислава Стоянова сто-

В края на септември 2010 година община Лясковец стартира работнически турнир по футбол на малки вратички. Той
се състоя в рамките на две седмици и в него се включиха отбори на различни фирми и организации от лясковска община. Инициатор на спортната проява бе община Лясковец, която от миналата година има сформиран общински отбор от
млади служители на администрацията. Всички срещи се проведоха на кортовото игрище на стадион „Юнак”. Там беше даден и самият официален старт на турнира от зам. кмета на
община Лясковец г-н Георги Петров, там бе и закриването и
награждаването на най-добрите.
В турнира участваха общо 12 отбора, от които 5 на фирма „Аркус” АД, 4 бяха тимовете, представящи фирма „Прити”
ООД, а с по един отбор се състезаваха фирма „Грестокомерс” ООД, домакините от общинска администрацияЛясковец и сформирания сборен тим на таксиметровите
шофьори от града, наречен „Бакшишите”.
Отборите бяха представени от по 9 състезатели. Участващите тимове бяха разпределени в четири групи, състоящи се от 3 отбора, като се играеше на точкова система. Отборите, събрали в групата повече точки от другите два, се класираха за полуфинали.
След излъчването на победителите в четирите групи, бяха определени полуфиналните двойки. Един срещу друг се
срещнаха четирите най-добри отбора. Община Лясковец игра с Прити „Класик”, а Аркус ЦПУ с Прити „Престиж”. След изиграването на двубоите от полуфиналните двойки, отпаднаха организаторите на турнира - тима на общинарите и този
на Аркус ЦПУ. Най-добри се оказаха двата тима на фирма
„Прити” ООД, а именно Прити „Класик” и Прити „Престиж”, които отидоха на финал. Загубилите отбори от полуфиналните
двойки играха за ІІІ и ІV място и мачът между тях завърши с
резултат 1:3 в полза на аркусчани. Така на четвърто място
остана общинския тим, на трето се наредиха Аркус ЦПУ, а за
първо и второ се срещнаха във финалния двубой отборите с
най-добри резултати в турнира - Прити „Класик” и Прити
„Престиж”.
Победител в първия работнически турнир по футбол,
организиран от община Лясковец, стана Прити „Класик”, който се определи след изпълнението на наказателни удари.
Прити „Престиж” зае достойното второ място.
Наградите за турнира бяха осигурени от страна на председателя на БФС Георги Велинов и с финансовата подкрепа
на община Лясковец, фирма „Аркус” АД, фирма „Прити” ООД
и фирма „Грестокомерс” ООД. Освен отличия за класиралите се отбори на престижните места, бяха предвидени награди и за най-добър вратар, за най-добър голмайстор и за найвъзрастен участник в турнира.
Ръководството на община Лясковец смята да продължи
инициативата в следващите години, като целта е работническия турнир да стане ежегоден. Предвижда се също през
2011 година обхвата му да бъде разширен, като се включат
отбори и от други общински предприятия.
пи пасива, а на трети - Кристияна Гецова изведе тима до
първото място. Момчетата ни в същата възрастова категория - М14 при щафетите, а именно - Димитър Дамянов, Николай Стоев и Иван Ангелов, грабнаха среброто. За да е
пълен комплектът от медали, девойките до 18 години заеха
третото място в своята група. Щафетата бе в състав Ива
Агова, Велина Терзиева и Цветомила Кадиева. Втората ни
щафета в М14 се класира на четвърто място. На дългата
дистанция, Десислава Стоянова и Димитър Дамянов спечелиха вицешампионските титли съответно в Ж14 и М14 и
така се окичиха с по още един медал от държавното.
Тримата най-добре представили се - Десислава Стоянова, Кристияна Гецова и Димитър Дамянов, получиха като
награда за добрите си бягания, възможността да премерят
сили със съперниците си от Румъния. На 16 и 17 октомври
те взеха участие в международното състезание за Купа
Румъния край Плоещ. Оттам нашите млади състезатели се
завърнаха с медали за второ и трето място - Десислава Стоянова е втора, а Кристияна Гецова завърши трета, а треньорът им Калин Пенчев е първи в своята група М 21.
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НОВАТА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА БЕ ОФИЦИАЛНО ОТКРИТА

Денят на общината се оказа най-подходящият за откриване на обновената и модерно оборудвана заседателна зала на общинския съвет. На специална церемония бе сложено началото на нейното експлоатиране за нуждите на община Лясковец и за провеждане на заседанията на местните
парламентаристи. Благодарение на спечелен от община
Лясковец проект, тя бе модерно оборудвана и снабдена с
устройства за електронно гласуване, с които общинските
съветници да дават своя вот при вземане на бъдещите решения.
Откриването започна с водосвет за здраве и благоденствие, който направи отец Богдан. Тържеството на лясков-

чани уважи и народният представител от ПП ГЕРБ Евгени
Стоев. Кметът на общината д-р Гецова поднесе приветствие към присъстващите съветници и гости, а председателят на Общинския съвет Петър Славчев представи изчерпателна информация за хронологията на събитията и приносът на местните управници за развитието на общината
през годините. Ръководителят на проекта от звеното за
управление на проекти в общинска администрация Мария
Илчева, направи презентация на успешно реализиращия се
проект, в рамките на който бе направен ремонт и на заседателната зала. Проект „Укрепване на капацитета на Община
Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление” стартира на 05.08.2009 г. като неговата основна
цел бе укрепване капацитета на местната власт за качествени и достъпни административни услуги, чрез подобряване
комуникацията между граждани и общинска администрация. Проектът се финансира по Финансов Механизъм на
Европейско икономическо пространство, с финансовата
подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Общата му
стойност е 309 000 евро, като размера на безвъмездната финансова помощ е 236 000 евро, а срока за реализация бе 18
месеца - т. е. очаква се той да приключи през февруари 2011
година. Партньор по проекта бе Областна администрация
Велико Търново.
В презентацията си г-жа Илчева отчете, че в рамките на
проекта до момента е извършено следното: изградени и оборудвани са пет информационни центъра в населените места на община Лясковец за дистанционно предоставяне на административни услуги; изцяло е обновена и модернизирана
Заседателна зала за провеждане на заседанията на Общински съвет, с внедрени мерки за енергийна ефективност; осигурена е достъпна среда за хора с увреждания, като са из-

градени две рампи - пред сградата на Общинска администрация и в самата заседателна зала; доставена е комуникационна и компютърна техника за подобряване работата на
общинска администрация; създаден е цифров модел на кадастрални и регулационни планове за три населени места
от община Лясковец - Драгижево, Добри дял; и Джулюница;
внедрена е система за електронно гласуване за Общински
съвет Лясковец.
Информационната мрежа е закупена за 189 хил. лв., за
сървъра, озвучаването, компютърните конфигурации и техническото оборудване са похарчени 119 000 лв., а самата
електронна система за гласуване е 25 хил. лв.
След като бе презентирано всичко това, по време на
тържественото откриване на заседателната зала, нагледно
бе показано как ще става самото гласуване. Представители
на фирмата-изпълнител „Сейнт солушънс” демонстрираха
как функционира системата. Гласоподаването става чрез
Pocket PC - мини компютри, които съветниците ще ползват
на заседанията, като всеки от 17-те имащи право на вот ще
си има идентификационен номер. Освен това заседанията
занапред ще могат да се излъчват онлайн в Интернет и могат да се видят в специален прозорец на - www.vlastbg.com.
Монтираните камери в новата зала вече ще излъчват директно сесиите и ще предават как протичат те. Гражданите ще
могат да наблюдават какви решения се вземат, как гласуват
избраниците им и т.н.
Въпреки, че не всички от местния парламент присъстваха на освещаването на залата на празника на Българската
община и не видяха изпробването на електронната система,
все пак се справиха с новата техника. На първото си „електронно заседание”, провело се в края на октомври, те получиха инструкция как се работи със системата.

123-МА УЧАСТНИЦИ СЕ СЪСТЕЗАВАХА В СПОРТНИЯ ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

По повод Деня на българската община, който цяла
България празнува на 12 октомври, община Лясковец организира в самия празничен ден честване, което включваше
две прояви - спортен празник за децата от общината и откриване на ремонтираната и модерно оборудвана заседателна зала в общинската сграда.
Спортното мероприятие започна в ранните часове на
празничния ден. Облачното време не успя да помрачи
празничното настроение и да спре ентусиазма на жадуващите за емоция и победа 123-ма участници в състезанието. Стотици деца, учители и общинари се събраха на голямата асфалтова площадка на стадион „Юнак” за откриването на спортните игри. Кметът на община Лясковец д-р
Ивелина Гецова приветства всички ученици и учители и пожела успех на участващите отбори. За трета поредна година за Деня на българската община учители и местната
власт съвместно организират този празник, в който децата
от града и селата имат възможност да спортуват за здраве.
В спортната надпревара, освен най-малките жители на
общината, се включиха, и учители, и общинска администрация. Стартът дадоха възрастните и учащите се в горен
курс със съревноваване в щафетно бягане. Сборният тим
на учениците от 9-12 клас при СОУ „М. Райкович” се надбягва с отбора на общинска администрация и този на учителите. Освен учащите се в най-голямото училище - гим-

назията, в спортния полуден се включиха и децата от другите три общински училища - джулюнското ОУ „П. Р. Славейков”, НУ „Ц. Гинчев” и НУ „Н. Козлев”, които са от начален и среден курс на обучение. За тях организаторите бяха
предвидили участие в спортни игри по народна топка и
футбол на малки врати.
Естествено имаше награди за всяка една възрастова
група. С малки поощрения-лакомства за своето включване в празника си тръгна всеки един участник. Всеки отбор
също заслужи награда от общината. За класиралите се на
първо, второ и трето място бяха присъдени грамоти и предметни награди.
Оказа се, че най-добри в народната топка са децата от
І-ІV клас на джулюнското основно училище „П. Р. Славейков”. Втори в тази игра станаха учениците от начално училище „Ц. Гинчев”, последвани от връстниците си от СОУ
„М. Райкович”. На четвърто място останаха децата от НУ
„Н. Козлев”, които си тръгнаха с поощрителна награда за
добро представяне.
Футболната надпревара при учениците от среден курс
- V - VІІІ клас се оказа доста оспорвана. Организаторите
присъдиха на състезавалите се футболни тимове две
първи и две втори места. И тук джулюнските отбори показаха по-добри резултати. На двете първи места се класираха отбор V-VІ клас и отбор VІІ-VІІІ клас на ОУ „П.Р.Славейков”, а на двете втори - отборите от същите класове при

СОУ ”М. Райкович”.
В щафетите съвсем естествено победиха свежите сили. Младият отбор на гимназистите от 9-12 клас надбяга,
както своите учители, така и общинарите.
Честта да раздаде толкова много награди, се падна на
зам. кмета на общината г-н Георги Петров.

ЛЯСКОВСКИТЕ ДЕЦА УЧАСТВАХА В ПОРЕДНИЯ СЪБОР НА ЮНАЧЕТАТА

На 2 и 3 октомври в Стара Загора се състоя Шестия национален детски олимпийски събор „Юначе”. В събора участваха 10 отбора и общо 140 деца, като с два отбора се представи и община Лясковец. 27 деца от НУ „Ц. Гинчев” защитиха достойно името на нашия град и общината. Децата, включили се в шестото издание на спортния събор бяха от І до ІV
клас от градовете Стара Загора, София, Шумен, Лясковец,
Свиленград и с. Бело поле, Видинско. Те се състезаваха в
две възрастови групи по комплексите „Юначе”: гимнастичес-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

ки композиции, рисуване, рецитация и авторство на спортна
и патриотична тематика. Този път домакин беше община
Стара Загора и това е вторият за тази година събор на гимнастиците-юначета, след като през месец май в старата столица се проведе петото му издание, а домакин на събитието
при четвъртото миналата година, беше именно нашата община.
Шестият национален олимпийски събор се проведе под
патронажа на кмета на Община Стара Загора проф. Светлин
Танчев, Съюз на българските гимнастически дружества
„Юнак”, Български съюз за физическа култура и спорт и Дружество „Средногорски юнак”-Ст. Загора. Традиция е откриването на съборите да става със символично запалване на
олимпийския огън и с приветствия от страна на местната
власт на общината-домакин, както и с поздравления, които
ръководството на СБГД „Юнак” отправя към всички отбори.
Програмата на събора включваше също тържествено шествие по централните улици на града и концерт в градския театър. В празника, освен юначета, участваха и повече от 80
ученици, духов оркестър, мажоретки, деца-певци, спортисти и танцьори от старозагорските училища и Обединения
детски комплекс, юнаци-ветерани, обществени и спортни
дейци. Ритуалът и церемонията на провеждане на събора
подчертаха още веднъж олимпийските принципи и традиции, които България следва като една малка част от голямото европейско семейство.
Съборът е и продължение на идеите и духа, заложени в
проекта „Спорт и творчество” на СБГД „Юнак” с участието на
400 деца, осъществен много успешно през 2008-2009 г. по ев-
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ропейската Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” в приоритетно направление „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Основна задача на
събора е да се направи още един преглед на спортните и
творческите постижения на децата от І-ІV клас. Той засилва
още повече състезателния дух на подрастващите и им дава
стимул да продължават да спортуват активно, да развиват
творческите си умения и знанията за историята на българския спорт и олимпийското движение. Съборът е и идея за
привличане на повече деца от началната училищна възраст
към спортуване, а и възможност комплексите „Юначе” да
осмислят часовете по физическо възпитание и част от времето за целодневно обучение на по-малките ученици, което
бе въведено от новата учебна година.
Шестият събор на юначетата премина в два дни, като
същинските състезания се състояха на втория ден. Училище „Цани Гинчев” се представи с два отбора в композициите
„Юнак” - ученици от І - ІІ клас и от ІІІ- ІV клас, ръководени от
треньорката Марийка Сухлоева. Макар че групата на малките излезе за пръв път на сцена, получи най-бурните аплодисменти на съдиите и публиката. Малчуганите от Лясковец
се класираха на първо място в категорията авторско стихотворение - със златен медал се окичи второкласничката Кристина Георгиева. Лясковските юначета от по-голямата
възрастова група спечелиха два бронзови медала. Ученичките от ІV „а” и ІV „б” клас Десислава Димитрова и Красимира
Ангелова получиха бронзови отличия за авторските си стихотворения на спортна тематика и за отлична рецитация. Като цяло и двата ни отбора се представиха чудесно в композициите. От 10 състезаващи се гимнастически тима, малките лясковчани се подредиха на достойната четвърта позиция.

